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Wprowadzenie
Niniejsza diagnoza została opracowana na potrzeby realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie projektu pn.
„Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +” dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne 2018. W pracach nad projektem i postępem czuwała animatorka
z Narodowego Centrum Kultury – Pani Teresa Jankowska.
W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania fokusowe
z Radnymi, pracownikami GOKSiR oraz mieszkańcami gminy Pawłów.
Celem diagnozy było przede wszystkim odkrycie potrzeb, zasobów
i potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Pawłów oraz ośmielenie ich
do zgłaszania pomysłów i podjęcia samodzielnych inicjatyw. Wymienione
działania miały na celu wyłonić lokalnych liderów czy też grupy nieformalne
oraz zachęcić mieszkańców do wyrażania otwarcie swoich pomysłów na
działania kulturalne w ramach inicjatyw oddolnych. Poprzez spotkania
fokusowe i bezpośredni kontakt z ludźmi chcieliśmy zachęcić mieszkańców do
zaangażowania się w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne na terenie gminy.
Naszym celem było zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz
utożsamianie się ze swoją gminą i kulturą. W spotkaniach uczestniczyli
pracownicy GOKSiR w Pawłowie, którzy zadeklarowali swoją pomoc przy
tworzeniu oddolnych inicjatyw.
Przygotowana diagnoza określiła potencjał, możliwości i oczekiwania
mieszkańców gminy Pawłów wobec instytucji kultury i form spędzania czasu
wolnego oraz pozwoliła na identyfikację i zaktywizowanie osób i grup
społeczności lokalnej skłonnych do realizacji oddolnych inicjatyw w ramach
przewidzianych mikro grantów. Realizacja zadania umożliwi z kolei wyłonienie
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i nagrodzenie grantem finansowym projektów, które będą odpowiadały na
realne potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom,
pracownikom GOKSiR w Pawłowie, którzy uczestniczyli w spotkaniach
fokusowych
a

w

i

czynnie

szczególności

wspierali
wszystkim

prowadzone
mieszkańcom

badania

społeczne,

gminy

Pawłów.

Bowiem przychodzili oni na spotkania fokusowe, uczestniczyli w warsztatach
wydobywczych, rozmawiali z nami o potrzebach kulturalnych swoich
mieszkańcach, a także o występujących głównych problemach w ich miejscu
zamieszkania. Dodatkowo wypełniając ankiety poświęcili swój wolny czas
i wprowadzili nas w świat swoich potrzeb, możliwości i oczekiwań wobec
oferty kulturalnej GOKSiR w Pawłowie. Za okazaną pomoc i wsparcie
serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że dzięki temu wspólnie uda nam się
osiągnąć stawiane przed nami cele.

Z podziękowaniem,
Zespół badawczy
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I. Narzędzia badawcze
Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystaliśmy metody badawcze
ilościowe z wykorzystaniem ankiet papierowych (tzw. wydzieranka) oraz ankiet
w wersji elektronicznej. Z kolei narzędziem badań jakościowych było
prowadzenie

wywiadu

swobodnego

i

warsztatów

wydobywczych

z wykorzystaniem animacji poklatkowej, które zostały przeprowadzone
w trakcie spotkań fokusowych z mieszkańcami i na uroczystym otwarciu boiska
sportowego we wsi Łomno. Spotkania dla mieszkańców organizowane były:
w Pawłowie, Chybicach, Łomnie, Rzepinie oraz we wsi Szerzawy.
Ankieta w wersji papierowej wypełniana była na bieżąco w trakcie
każdego spotkania fokusowego z mieszkańcami jak i również podczas
uroczystości otwarcia boiska sportowego w Łomnie z udziałem zaproszonych
gości i mieszkańców.
Z kolei ankieta

elektroniczna

zamieszczona została na

stronie

internetowej GOKSiR w Pawłowie, pozwalająca w prosty sposób udzielić
odpowiedzi na elektronicznym formularzu w sieci.
Celem naszego badania było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec oferty
kulturalnej

GOKSiR

dostępnej

dla

mieszkańców

gminy

Pawłów.

Do przeprowadzenia i opracowania diagnozy wykorzystaliśmy wszelkie
informacje i uwagi mieszkańców, rekomendacje i stanowiska zgłaszane
i wypracowane w trakcie warsztatów wydobywczych z mieszkańcami gminy
Pawłów.
Badania prowadzone były w okresie od marca do maja 2018 roku na
terenie gminy Pawłów. W tym okresie odbyło się 7 spotkań z przedstawicielami
samorządu oraz mieszkańcami, na których prowadzone były warsztaty
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wydobywcze z wykorzystaniem animacji poklatkowej oraz wypełnione zostały
ankiety w wersji papierowej. W ramach badań zebrano 151 ankiet papierowych
oraz 95 ankiet w wersji elektronicznej.
II. Spotkania fokusowe z mieszkańcami
Spotkania fokusowe z przedstawicielami samorządu i mieszkańcami
gminy Pawłów odbywały się w marcu i kwietniu bieżącego roku. Miejscem
spotkań była siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pawłowie oraz Publiczne Szkoły w Chybicach, Łomnie, Rzepinie
i Szerzawach. Łącznie odbyło się 4 spotkania w terenie i 3 w GOKSiR Pawłów.

Spotkanie z animatorem z Narodowego Centrum Kultury

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 22.03.2018 roku w GOKSiR
w Pawłowie, na którym uczestniczyła animatorka z Narodowego Centrum
Kultury – Pani Teresa Jankowska. Wspólnie z pracownikami GOKSiR
wyłonieni zostali lokalni liderzy, animatorzy kultury i przedstawiciele
poszczególnych miejscowości, z którymi planowano się spotkać. Dodatkowo
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zostały ustalone terminy kolejnych spotkań fokusowych. W spotkaniu
uczestniczyło 10 osób.
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 29.03.2018 roku i miało charakter
inaugurujący projekt

Dom

Kultury

+

Inicjatywy

Lokalne

„Aktywni

Kulturalnie”. Uczestnikami spotkania byli głównie radni z terenu gminy oraz
przedstawiciele samorządu terytorialnego. Liderzy lokalni, jakimi są radni,
zapoznani

zostali

z

zasadami

opracowania

diagnozy,

potrzebą

jej

przeprowadzenia oraz narzędziami używanymi w trakcie realizacji badania.
Uzgodniono również szczegóły diagnozy, tj. miejsca spotkań z lokalną
społecznością oraz zasięg terytorialny. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 18
osób.

Spotkanie z radnymi i przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Pawłów
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W dniu 08.04. 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach
odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Chybice. Na spotkaniu omówione
zostały narzędzia badawcze jakie zostaną wykorzystane do opracowania
diagnozy. W trakcie spotkania przeprowadzono warsztaty wydobywcze, pn.
„Mapowanie miejsc i aktywności”. Uczestnicy podawali wszelkiego rodzaju
aktywności, które są podejmowane przez mieszkańców Chybic oraz miejsca
w których się one odbywają. Najczęściej wymieniane to: sport – uprawiany na
boisku i w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach,
uczestnictwo w zespole folklorystycznym, spacery i bieganie na otwartej
przestrzeni oraz zumba dla seniorów.
Kolejny

warsztat

wydobywczy

dotyczył

umiejętności,

pasji

i zainteresowań, które posiadają mieszkańcy Chybic i mogliby podzielić się
z innymi. Najczęściej wymienianymi odpowiedziami były: umiejętności
plastyczne – poprowadzenie warsztatów plastycznych, stworzenie domu dla
zwierząt, prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, kółka teatralnego oraz
kursów samoobrony i karate. Po przeprowadzeniu warsztatów wydobywczych
mieszkańcy wypełnili ankiety w wersji papierowej. W spotkaniu uczestniczyło
26 osób, w tym radni, sołtys, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chybicach oraz zainteresowani mieszkańcy.
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Spotkanie z mieszkańcami w Chybicach

Następnie, w tym samym dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Łomno.
W

spotkaniu

uczestniczyli

przedstawiciele

samorządu

terytorialnego,

w tym: radny z Łomna, sołtys, Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łomnie, liderzy z koła gospodyń wiejskich oraz chętni mieszkańcy. Ogółem
w spotkaniu wzięło udział 16 mieszkańców. Wraz z mieszkańcami omówiono
pomysły na tworzenie inicjatyw oddolnych, np. „Poczęstunek kulinarny podczas
festynu w Łomnie”, „Warsztaty fotograficzne dla uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej

w

Łomnie”.

Warto

odnotować,

iż

dużym

potencjałem

mieszkańców Łomna jest bardzo prężnie działające koło gospodyń wiejskich.
Pani Teresa działająca w kole gospodyń posiada umiejętność upieczenia
prawdziwego wiejskiego chleba. Dodatkowo panie z koła przygotowują pyszne
potrawy

regionalne,

pieką

ciasta,

a

ich

potrawy

i

wypieki

biorą udział w różnych konkursach kulinarnych i zdobywają wyróżnienia
i nagrody za ich przygotowanie. W ostatnim czasie zdobyli II miejsce
w przygotowaniu tradycyjnych pierogów. Ponadto Pani Jolanta posiada duże
zdolności plastyczne, a kolejna z pań potrafi świetnie grać w warcaby.
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Z kolei głównym problemem mieszkańców Łomna jest brak prawidłowej
współpracy z samorządem terytorialnym Pawłowa oraz brak miejsca (świetlicy
wiejskiej), w którym mogliby spotykać się lokalni liderzy i przedstawiciele koła
gospodyń wiejskich. Zwrócono również uwagę na brak uczestnictwa dzieci
w zajęciach kulturalnych w GOKSiR w Pawłowie, gdyż występują trudności
związane z dojazdem do ośrodka kultury ze względu na dużą odległość
i problemy ze stałą komunikacją publiczną. Mieszkańcy i ich dzieci bardzo
chętnie uczestniczyliby w zajęciach kulturalnych, jeśliby mogły odbywać się
w Łomnie. Mieszkańcy wsi Łomno oczekują również profesjonalnej pomocy
przy pisaniu wniosków i ubieganiu się o pozyskanie środków finansowych
z funduszy europejskich.
W trakcie spotkania mieszkańcy wypełnili ankiety w formie papierowej.
W trakcie warsztatu wydobywczego mieszkańcy odpowiadali na pytanie:
W jakich zajęciach organizowanych przez GOKSiR w Pawłowie uczestniczyliby
Państwo najchętniej?
Najczęściej udzielane odpowiedzi to: nauka tańca dla dzieci, warsztaty
fotograficzne, zajęcia kulinarne, nauka gry w szachy, warsztaty plastyczne
i

rękodzielnicze.

Jednocześnie

mieszkańcy

zaznaczyli,

że

najchętniej

uczestniczyliby w wymienionych zajęciach, gdyby odbywały się w ich rodzimej
wsi.
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Spotkanie z mieszkańcami wsi Łomno

Kolejne spotkanie fokusowe odbyło się 19.04.2018 w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji i było skierowane do dzieci, młodzieży
i pracowników GOKSiR w Pawłowie. Podczas spotkania przeprowadzono
warsztaty animacji poklatkowej i tworzenie portretu socjologicznego.
W pierwszej części warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać przykłady
i zasady tworzenia portretu socjologicznego. Z kolei druga część spotkania
dotyczyła

umiejętności

stworzenia

animacji

poklatkowej.

Po

krótkiej

prezentacji, uczestnicy tworzyli w grupach krótkie scenariusze – tzw.
storyboardy dotyczące Domu Kultury w Pawłowie. Następnie zaś za pomocą
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dostępnych materiałów plastycznych wykonywali prostą animację poklatkową
2D lub 3D.
Zaproponowane działania artystyczne stały się przyczynkiem do podjęcia
dyskusji z dziećmi i młodzieżą dotyczącej kultury i ich potrzeb kulturalnych.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą w GOKSiR Pawłów
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Tworzenie animacji poklatkowej przez dzieci i młodzież

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbyło się 22.04.2018 roku w Szkole
Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzepinie.
Uczestniczyli w nim Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w

Rzepinie,

lokalni

liderzy i

animatorzy oraz

młodzi

mieszkańcy.

Ogółem w spotkaniu wzięło udział 26 mieszkańców.
W trakcie warsztatów wydobywczych próbowano odkryć wśród
mieszkańców Rzepina osoby, które poświęcają swój wolny czas kulturalnym
pasjom. Okazało się, że są osoby, które zajmują się nauką śpiewu, graniem na
instrumentach muzycznych, tańcem, rękodziełem, projektowaniem, szyciem,
rysowaniem. Dodatkowo szukano odpowiedzi na pytanie: Jakie umiejętności,
pasje i zainteresowania posiadają mieszkańcy, którymi mogliby podzielić się
z innymi. Wśród podanych propozycji najczęściej pojawiały się umiejętności
muzyczne i artystyczne. Na przykład Pan Maciej – lokalny lider, muzyk,
organista, nauczyciel śpiewu, nauczyciel gry na instrumentach muzycznych,
aktor. Z kolei Pani Monika – lokalna animatorka, utalentowana muzycznie,
mistrzyni makijażu. Natomiast Pani Wiesia – reżyserka, prowadziła kabaret.
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W trakcie warsztatów pytaliśmy mieszkańców w jakich zajęciach
organizowanych przez GOKSiR w Pawłowie uczestniczyliby najchętniej?
Najczęściej udzielane odpowiedzi to: nauka gry na instrumentach muzycznych,
(np. na gitarze, akordeonie), nauka śpiewu, warsztaty rękodzielnicze, nauka
tańca towarzyskiego i nowoczesnego, zajęcia teatralne.
W trakcie spotkania mieszkańcy Rzepina wypełnili również ankiety
w formie papierowej.

Spotkanie z mieszkańcami Rzepina

Następnie, w tym samym dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi
Szerzawy, w którym wzięło udział 13 mieszkańców. W trakcie warsztatów
wydobywczych poznano zasoby i potencjał kulturotwórczy mieszkańców.
Bardzo prężnie działa tutaj koło gospodyń wiejskich, które liczy ponad 10 osób
i

prowadzi

działalność

kulinarną.

Przede wszystkim
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słynie z

tego,

że przygotowuje pyszne potrawy staropolskie. W tym miejscu należy
odnotować, iż koło gospodyń wiejskich uczestniczy w różnych konkursach
kulinarnych i zdobywa wyróżnienia i nagrody za ich przygotowanie.
Najważniejsze sukcesy koła to: zdobycie I miejsca w Kielcach za przygotowanie
pierogów z farszem z kapusty i podrobami cielęcymi. Dodatkowo koło
gospodyń wiejskich zostało nagrodzone za wypieki chleba.
Prężnie działa również zespół folklorystyczny pn. „Sołtyski”. Na terenie gminy
działa także Klub Seniora w ramach Stowarzyszenia i liczy obecnie ponad 60
członków. Zajmuje się organizowaniem życia społeczności seniorów gminy,
m.in. prowadzone są spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa karnawałowa czy
też Sylwestrowa. Klub Seniora na swoją działalność pozyskuje środki finansowe
z funduszy europejskich. W ramach projektów seniorzy wyjeżdżają na basen do
Starachowic, do Solca, prowadzone są także zajęcia z zumby oraz organizowane
są różne wycieczki. Z kolei jako miejsce do spotkań mieszkańcy wymieniają
świetlicę, która znajduje się we wsi Tarczek. Najczęściej wymieniane
umiejętności mieszkańców to: gotowanie, śpiewanie, tańczenie, prowadzenie
gospodarstwa ekologicznego, szycie strojów szlacheckich. Jedna mieszkanka
zajmuje się również hipoterapią dla dzieci dotkniętych autyzmem i całym jego
spektrum.
Z kolei głównym problemem mieszkańców wsi Szerzawy jest brak
przychylności i prawidłowej współpracy z samorządem terytorialnym Pawłowa.
W trakcie spotkania mieszkańcy wypełnili ankiety w formie papierowej.
Szukano też odpowiedzi na pytanie: w jakich zajęciach organizowanych przez
GOKSiR w Pawłowie uczestniczyliby Państwo najchętniej?
Najczęściej udzielane odpowiedzi to: zajęcia kulinarne, nauka tańca, warsztaty
plastyczne,

zorganizowanie

festynu

dotyczącego

staropolskiej.
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propagowania

kuchni

Spotkanie z mieszkańcami wsi Szerzawy
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III. Uroczystość otwarcia boiska sportowego w Łomnie
W sobotę, 12 maja 2018 roku odbyła się uroczystość nowo
wybudowanego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Łomnie. Otwarcie boiska wielofunkcyjnego uświetnił występ „Małej
Okrasy” – zespołu działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Pawłowie. Korzystając z obecności mieszkańców gminy
przeprowadzono badania społeczne na potrzeby opracowania diagnozy
potencjału kulturowego mieszkańców gminy Pawłów. Mieszkańcy wzięli udział
w warsztatach wydobywczych pn. „Z mieszkańcami o kulturze”.
Do celów badawczych wykorzystano specjalnie przygotowane na tę
okazję: Baner – tablicę do swobodnych wypowiedzi mieszkańców pn.
„Mój

wymarzony

tematycznymi:

dom

czego

kultury”
chcę

z

się

wyszczególnionymi
nauczyć/zobaczyć/

propozycjami
w

GOKSiR?

Co sam/a zrobił/a bym w GOKSiR?/ W GOK-u interesują mnie warsztaty,
zajęcia, spotkania…/ W jakich działaniach uczestniczę w GOK-u ?
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Przygotowano również Tablicę „Drzewo talentów i pasji”, czyli własne pasje
i talenty, zainteresowania oraz pomysły kulturalne do wpisania na „jabłuszku”
i przywieszania na drzewie. Pytania poboczne to: Kultura w gminie – problemy
i potrzeby? W gminie Pawłów lubię…

Kultura w gminie – mocne i słabe

strony…

Dodatkowo udostępniono dla mieszkańców dwa flipcharty z hasłową
propozycją: 1. W GOK-u interesują mnie… / spotkania, warsztaty, zajęcia/
2. W GOK-u chcę się nauczyć…
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Ponadto udostępniono „Stoliki kawowe”, gdzie przy kawie i ciastku
rozmawiano o pomysłach na działalność kulturalną w plenerze, ale również
w GOKSiR. Na obrusach stolikowych napisano zagadnienia:
1. Jakie plenerowe działania kulturalne widzisz na terenie gminy?
2. W jakim miejscu/miejscowości widzisz realizację działań kulturalnych
w plenerze?
W trakcie badań prowadzono również swobodne rozmowy z uczestnikami
pikniku na temat potrzeb, potencjału kulturowego i występujących trudności
gminy, jak i również zapytano które działania realizowane przez GOKSiR
podobają się mieszkańcom. Rozdano również ankiety papierowe do wypełnienia
przez zgromadzonych gości oraz przeprowadzono animacje kulturalno –
rekreacyjne skierowane do dzieci ich rodziców.
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Efektem przeprowadzonych warsztatów

było zebranie pomysłów

i propozycji oraz problemów i trudności od mieszkańców „południowej” części
gminy Pawłów – rejon wsi Łomno, Parcele, Zarzecze, Modrzewie, Bostów,
Krajków, Grabków i Brzezie. Zebrane pomysły i propozycje mieszkańców
można podzielić na kilka grup:
I. Warsztaty, kursy, zajęcia: tu w kolejności pomysły dotyczyły:
1) taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży, 2) kurs tańca towarzyskiego,
3) zajęcia zumby, aerobiku i fitness, 4) warsztaty rękodzieła artystycznego,
5) warsztaty teatralne, 6) nauka gry na instrumentach.
II. Spotkania kulturalno – rekreacyjne: 1) spotkania z ciekawymi ludźmi,
2) wycieczki kulturalno – rekreacyjne, 3) występy kabaretowo – piosenkarskie,
4) spotkania „zdrowotne” – zaproszeni goście: lekarz, dietetyk, kosmetyczna,
5) konferencje poświęcone historii regionu i gminy, 6) zabawy i dyskoteki.
III. Działania plenerowe organizowane przez GOKSiR lub z jego pomocą:
1) Pikniki rodzinne, 2) warsztaty malarskie i fotograficzne, 3) warsztaty
zielarskie „spacer po łące i lesie”, 4) „Sobótki”, 5) kino plenerowe, 6) Spacery
z kijkami i rajdy po ciekawych miejscach.
Miejscem do przeprowadzenia powyższych działań wskazywano parki
podworskie w gminie, łąki nad rzekami, zabytkowe dworki, boiska szkolne,
drogi i dróżki na terenie gminy Pawłów.
Dodatkowo wymieniano również potrzebę fachowej pomocy GOKSiR
w animowaniu życia kulturalnego w lokalnych środowiskach oraz potrzebę
pomocy

rzeczowej

ze

strony

GOKSiR,

np.

udostępnienie

sprzętu

nagłośnieniowego, wypożyczenie namiotu, sceny, itp.
Z kolei największe problemy i trudności wskazywane przez mieszkańców
rejonu Łomna to: duża odległość z miejscowości peryferyjnych do siedziby
GOKSiR, problemy ze stałą komunikacją publiczną a zwłaszcza w weekendy,
brak świetlic wiejskich do przeprowadzania spotkań i działań kulturalnych
mieszkańców.
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IV. Analiza wyników badań ankietowych
Niniejsza diagnoza, oprócz spotkań fokusowych z mieszkańcami,
realizowana była przy pomocy ankiet w wersji papierowej (tzw. wydzieranka)
oraz w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. Obydwie ankiety posiadały identyczny
zestaw pytań. Ankiety papierowe wypełniane były w trakcie spotkań
z mieszkańcami oraz na uroczystości otwarcia boiska sportowego w Łomnie.
Z kolei ankieta w wersji elektronicznej, udostępniona na stronie internetowej
GOKSiR w Pawłowie wypełniona została przez internautów. W ramach badań
zebrano 151 ankiet papierowych oraz 95 ankiet w wersji elektronicznej. Łączna
ilość analizowanych i prawidłowo wypełnionych ankiet wyniosła 246.
Wśród ankietowanych wyróżniono grupy mieszkańców ze względu na
płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Łącznie ankietę wypełniło 160 kobiet i 86
mężczyzn.

35%
Kobiety
Mężczyzni
65%

Procentowy udział badanych mieszkańców w podziale na płeć
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6%
13%

do 12 roku
życia
13-18 lat

23%

41%

19-30 lat
17%

31-50 lat
powyżej 50 lat

Procentowy udział badanych mieszkańców z podziałem na wiek

Pod względem wieku największą grupę stanowili mieszkańcy w wieku 31-50 lat
– łącznie było to 100 osób. Druga w kolejności grupa to młodzież w wieku
13-18 lat – łącznie 56 osób. Grupę dorosłych 19-31 lat stanowiło 43 osoby.
Z kolei grupa powyżej 50 lat to 33 osoby, a najmniej ankietowanych znalazło się
w grupie dzieci do 12 roku życia – łącznie 14 osób.

19%

Pawłów
Chybice
Szerzawy
Rzepin
Łomno
Inne

9%

40%

5%
13%
14%

Procentowy udział badanych mieszkańców z podziałem na miejsce zamieszkania
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Najwięcej ankietowanych znalazło się w grupie Inne – łącznie 97 osób.
Były to następujące miejscowości: Ambrożów, Wieloborowice, Godów,
Radkowice, Stary Bostów, Dąbrowa, Kałków, Jadowniki, Brzezie, Tarczek,
Nowy Bostów, Warszówek, Świętomarz, Bukówka, Trzesków. Drugą
w

kolejności

grupę

stanowili

mieszkańcy

Pawłowa

–

46

osób.

Kolejną mieszkańcy z Łomna – 35 ankietowanych. Z Rzepina ankietę wypełniło
łącznie 33 osoby, z Chybic – 22 osoby, natomiast najmniejszą grupę stanowili
mieszkańcy wsi Szerzawy – 13 osób.

Badani mieszkańcy odpowiadali również na pytanie, które miało pokazać
ich zdanie na temat oferty kulturalnej GOKSiR.
Jak często korzysta Pan/i z oferty GOKSiR w Pawłowie?

38%

23%

Regularnie
Sporadycznie
Nie korzystam

39%

Procentowa ilość osób korzystających bądź nie z oferty GOKSiR
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Większość ankietowanych korzysta z oferty GOKSiR sporadycznie bądź
w ogóle nie uczestniczy w zajęciach kulturalnych. Taki udział w ankiecie w/w
grupy osób, daje nadzieję na to, iż poprzez badania dotarliśmy do mieszkańców
mało zainteresowanych bądź rzadko ofertą kulturalną GOK-u w Pawłowie.
Łącznie z oferty GOKSiR 96 badanych mieszkańców korzysta sporadycznie,
z kolei 94 w ogóle nie korzysta. Natomiast 56 mieszkańców regularnie
uczestniczy w zajęciach.
Kolejne zadane pytanie miało na celu dać odpowiedź na temat postrzegania
oferty GOKSiR przez mieszkańców.
Jak ocenia Pan/i ofertę GOKSiR w Pawłowie ?

Bardzo dobrze

33%
26%

Dobrze
1%

Źle
35%

5%

Bardzo źle
Nie mam
zdania

Procentowa ilość osób oceniających ofertę kulturalną GOKSiR w Pawłowie

Najwięcej badanych odpowiedziało, że dobrze ocenia ofertę kulturalną GOKSiR
w Pawłowie, bądź nie mają w tej kwestii zdania. Łącznie 86 mieszkańców
oceniło ofertę jako dobrą, z kolei 81 respondentów nie ma zdania na ten temat.
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Natomiast

64

osoby

oceniają

ofertę

GOKSiR

jako

bardzo

dobrą,

13 mieszkańców ocenia jako złą oraz 2 osoby oceniają bardzo źle.
Kolejnym ważnym pytaniem było:
Jak najczęściej spędza Pan/i czas wolny?

Odpoczywam w domu

6%
19%

Korzystam z internetu

32%

Oglądam telewizję

18%
Uprawiam sport

16%

Spotykam się z
rodziną/znajomymi

9%

Korzystam z oferty
GOKSiR

Procentowa ilość osób spędzających swój czas wolny

To niezwykle istotne pytanie było podyktowane próbą ustalenia, w jaki sposób
mieszkańcy gminy Pawłów spędzają czas wolny. Odpowiedź na to pytanie jest
o tyle ważna, że pokazuje nam, jak duża część mieszkańców gminy w ogóle nie
korzysta w czasie wolnym z oferty kulturalnej GOKSiR. Jedynie 20
mieszkańców korzysta z oferty Goku. Powyższy wykres nie pozostawia
wątpliwości, że większość woli organizować swój czas wolny we własnym
zakresie. Najwięcej osób, w liczbie 103 spotyka się z rodziną i znajomymi.
Z kolei 61 mieszkańców w wolnym czasie woli odpoczywać w domu. Spośród
przebadanych osób 58 deklaruje, że korzysta z Internetu, a 52 respondentów
stawia na aktywny wypoczynek uprawiając sport. Natomiast 29 mieszkańców
wolne chwile przeznacza na oglądanie telewizji.
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Kolejnym ważnym pytaniem było :
W jakich dziedzinach chciałby Pan/i rozwijać swoje zainteresowania ?
Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi.

57

W.kulinar.

20

W.psycholog.
K.tańca

88
16

Z.szachowe

55

W.fotogr.
W.plastyczne

49

N.śpiewu

35

Nauka gry

53

0

20

40

60

80

100

Ilość osób, która chciałaby rozwijać swoje zainteresowania w w/w dziedzinach

Z podanych przykładowych odpowiedzi na zadane pytanie w ankiecie wynika,
że najwięcej osób, bo aż 88 chciałoby rozwijać swoje zainteresowania
w zakresie kursu tańca towarzyskiego. W drugiej kolejności 57 mieszkańców
chętnie uczestniczyłoby w warsztatach kulinarnych. Z kolei 55 osób wzięłoby
udział w warsztatach fotograficzno – filmowych, a 53 osoby uczestniczyłoby
w nauce gry na instrumentach. Kolejne odpowiedzi to: warsztaty plastyczne –
49 mieszkańców, nauka śpiewu – 35 osób. Co ciekawe, 20 mieszkańców
zainteresowało się warsztatami psychologicznymi skierowanymi do rodziców,
a 16 osób wybrało dziedzinę dotyczącą nauki gry w szachy.
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Następne, ważne dla badaczy pytanie brzmiało :
Co jest najważniejszym kryterium przy wyborze zajęć ?

13%
19%

43%

Cena
Odległość
Godziny
Tematyka

25%

Procentowa ilość osób wskazująca najważniejsze kryterium przy wyborze zajęć

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że najwięcej osób zainteresowanych jest
przede wszystkim odpowiednią tematyką zajęć i tę odpowiedź zaznaczyło
aż 113 respondentów. Na drugim miejscu uplasowały się godziny zajęć –
tą odpowiedź wybrało 65 mieszkańców. Dla 49 osób znaczenie przy wyborze
zajęć ma również odległość i ta odpowiedź dotyczyła przede wszystkim osób
mieszkających na peryferiach, np. rejonu wsi Łomno, czy też wsi Szerzawy.
Z kolei najmniejsze znaczenie dla mieszkańców ma cena za zajęcia kulturalne –
33 osoby.

- 28 -

W ostatnim pytaniu w ankiecie, mieszkańcy gminy udzielali odpowiedzi na
pytanie dotyczące sposobu informowania przez GOKSiR o swojej ofercie
kulturalnej. Można było wybrać kilka odpowiedzi.
Jak GOKSiR powinien informować o swojej ofercie ?

5%
22%
Ulotki/plakaty
51%

Prasa lokalna
22%

Media społecz.
Newsletter

Procentowa ilość osób poinformowana o sposobie oferty przez GOKSiR

W pytaniu ostatnim z odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców, dotyczących
sposobu informowania o ofercie kulturalnej przez GOKSiR wyłania się obraz
społeczeństwa informatycznego. W związku z tym najwięcej odpowiedzi
wskazywano na media społecznościowe – aż 166 osób opowiedziało się za tą
formą informacji o ofercie. Z kolei 73 respondentów postawiło na tradycyjną
formę przekazu, tj. ulotki i plakaty, 72 osób wybrało odpowiedź prasa lokalna.
Natomiast najmniej mieszkańców wybrało newsletter jako formę przekazu –
jedynie 17 z nich.
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V. Podsumowanie, wnioski ogólne i rekomendacje
Jednym z celów przeprowadzonej diagnozy było wskazanie mieszkańcom
gminy Pawłów kierunków inicjatyw oddolnych, które najlepiej odpowiadają ich
potrzebom kulturalnym. Właściwe inicjatywy na bazie zdiagnozowanych
potrzeb będą się pojawiać w większości przypadków dopiero po ogłoszeniu
konkursu. Niemniej jednak, na etapie przeprowadzania diagnozy pojawiły się
pierwsze idee i pomysły, które być może staną się inspiracją dla innych
pomysłodawców.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, mieszkańcy gminy sporadycznie
lub w ogóle nie korzystają z oferty GOKSiR. Przyczyn takiego stanu rzeczy,
można upatrywać w problemie związanym z dojazdem do GOK-u z mniejszych,
peryferyjnych miejscowości, np. Łomno, Szerzawy. Pomimo to, oferta
kulturalna GOKSiR w Pawłowie oceniania jest dość dobrze. Jednocześnie
mieszkańcy wskazali inicjatywy, w których chcieliby rozwijać swoje
zainteresowania. Najczęściej wymieniano: kurs tańca towarzyskiego, warsztaty
kulinarne, fotograficzno – filmowe, naukę gry na instrumentach, warsztaty
plastyczne i rękodzielnicze, naukę śpiewu, warsztaty psychologiczne dla
rodziców, czy też zajęcia szachowe. Z kolei działania promocyjne związane
z ofertą kulturalną GOKSiR powinny być w dużej mierze prowadzone
za pomocą mediów społecznościowych.
Po analizie zebranych materiałów do celów badawczych, dzięki którym
poznano potrzeby, zasoby i potencjał kulturotwórczy gminy Pawłów należy
podjąć następujące działania, które mają na celu zwiększenie zainteresowania
ofertą kulturalną GOKSiR przeznaczoną dla mieszkańców gminy. Wymienione
działania posłużą za swego rodzaju rekomendacje, którymi będzie można się
kierować przy wyborze zwycięskich pomysłów na tworzenie oddolnych
inicjatyw kulturalnych przez mieszkańców gminy Pawłów.
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Rekomendowane działania:
1. Zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej przede wszystkim do małych
dzieci w wieku do 12 roku życia.
2. Zajęcia i warsztaty, których aktualnie nie ma w ofercie Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.
3. Działania promujące lokalne, Pawłowskie i okolicznych wsi tradycje
(np. tradycje kulinarne).
4. Zapewnienie równego dostępu do oferty zarówno dla mieszkańców
Pawłowa, jak i pobliskich wsi, np. Łomno, Szerzawy.
5. Łączenie oferty kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem.
6. Nawiązanie i dbanie o możliwie jak najlepszą i najbardziej przyjazną
współpracę peryferyjnych wsi z władzami Pawłowa.
7. Objęcie wsparciem organizacyjnym i finansowym istniejących grup
artystycznych z okolicznych wsi, np. kół gospodyń wiejskich, zespołów
tanecznych, czy też innych grup nieformalnych i osób mających potrzebę
bycia aktywnym społecznie.
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